(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad
Ti Panagmaymaysa ken panagkikinnammayet
August 21, 2016
Maikasangapulo ket tallo a Domingo Kalpasan ti Pentecostes:
Paulo ti Leksion 39: “Ti Manangkumbinsi a Bileg ti Espiritu Santo”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: 2 Samuel 12:1-10
1Imbaon ni Yahweh ni profeta Nathan ken ni David. Napan ni Nathan ken ni David ket imbagana,
“adda dua a lallaki nga agnaed iti maymaysa nga ili. Timaysa a naaknang ken ti maysa a
napanglaw. 2A du ti baka ken karnero ti banning, idinto ta maymaysa nga urbon ti karnero ti
napanglaw, a ginatangna. Tinarakenna ti karnero ket dimmakel iti balayna a kadua dagiti
annakna. Imbilangna ti karnero a kas anakna a babai. Pakanenna iti bukodna a taraon,
painumenna iti ukodna a kopa ken masansan a saklotenna. 4”iti naminsan, adda dimeng a
sangaili ti baknang ngem dina kayat a partien ti maysa kadagiti animalna nga ipasango iti
sangilina.Innalana ketdi ti karnero ti napanglaw ket pinartina nga impasango iti sangailina.
“5Kasta unay ti pungtot ni David iti nabaknang ket kinunana, “isapatak iti nagan ti Apo a sibibiag
a masapul a mapapatay ti kasta a Tao! Masapul a bayadanna iti maminpat ti kaadu ti innalana
gapu iti dakes nga inaramidna.” 7Kinuna ni Nathan ken ni David: Sika dayta a Tao! Kastoy ti kuna
ti Apo a Dios ti Israel, Pinagbalinka nga ari ti Israel, ket inispalka iti pannakabalin ni Saul. 8Intedko
kenka ti pagarianna ken dagiti assawana. Pinagbalinka nga ari ti Israel ken Juda. No saanpay a
makaanay daytoy, dinoblek py koma ti itedkon kenka. 9apay a sinukirmo dagiti bilinko? Apay nga
inaramidmo daytoy a kinadakes? Pinapataymo ni Urrias iti paggugubatan .Impalubosmo a
papatayen dagiti Ammonita, ket kalpasanna, innalam ti asawana! 10Ita, gapu ta sinukirnak ket
innalam ti asawa ni Urias, kanayonto nga adda matay iti kampilan nga agtaud iti kaputotam.
Baro a Tulag: Lukas 19:1-10
Ni Jesus ken ni Zakeo
Lumabas idi ni Jesus idiay Jerico. 2Adda baknang sadiay nga agnagan Zakeo. Panguloen dagiti
agsingsingir iti buis. 3Kayatna a kitaen no siasino ni Jesus, ngem gapu ta pandek ken adu ti
tattao, dina makita ni Jesus. 4iti kasta, nagtaray ket inunaanna dagiti tattao sa immuli iti maysa a
kayo a sikamoro tapno makita na ni Jesus a lumabas sadiay. 5Timmangad ni Jesus idi
mabatoganna ni Zakeo. “Zakeo,” kinunana, “darasem ti umulog ta umayak idiay balaymo ita nga
aldaw”. 6Dinagdagus ni Zakeo ti immulog ket siraragsak nga immawat ken Jesus. 7Nagtanabutob
amin a nakakita iti daytoy. “Napan pinasangaili daytoy a tao iti balay ti maysa a managbasol!”
kinunada. 8Timmakder ni Zakeo ket kinunana iti Apo, “”Denggem Apo!
Itedko kadagiti napanglaw ti kagudua ti sanikuak. No adda sinaurko, isublik kenkuana ti maminpat
a kaadu ti innalak.” 9Kinuna ni Jesus kenkuana, “Ita nga aldaw, dimgteng ti pannakaisalakan iti
daytoy a balay, ta anak met Ia Abraham daytoy a tao. 10Immay ti Anak ti Tao a mangbirok ken
mangisalakan iti napukaw.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Iti 2 Samuel 12:1-10 iyistoriana ti panangibaga ken panangiparupa ni Propeta Nathan ken
David dagiti basbasolna a kas koma ti pannakikamalala ken panagpapatay. Nagpakaro ket
inabuso ni David ti kina Arina babaen iti panangalana iti asawa ti soldado a ni Urias. Inabusona ti
panaturayna ta innala ngad ti asawan ni Uriasen, plinanona pay ti panangpapatay ken Urias idiay
pakigubatan (2 Sam. 11). Daytoy ti gapuna nga innala ngad ni Bathsheba nga asawana uray no
madama payla nga agdungdungaw iti asawana. Inbaon ti Dios ni Propeta Nathan tapno ipakitana
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wenno ipamatmatna ken ibagana ti dakkel a basol ni David iti Dios nga pinadasna pay nga
inlemmeng gapu iti kina-Arina. Nadagsen a basol iti nagbaetan iti Ari ken Yahweh. (2 Sam. 7).
Nakonbiktaran ti basol ni David ket masapul nga sungbatanna ket lak-amenna ti dusa ti
nakabasolanna.
Iti Lukas 19:1-10 iyistoriana ti panagsinnarak da Jesus ken Zakeo- ti agsingsingir ti buis
no sadino nga nagpabaknang babaen iti panagtakawna kadagiti singsingirenna a buis kadagiti
tattao. Babaen iti panagsinnarakda ken Jesus nagbalin nga dakkel ti binanagna ken Zakeo gapu
iti panangbalbaliwna ket nakonsensiya ken naamirisna ti nagbasolanna. Daytoy a panagsinnarak
inpakitana ti napnoan sinsero a panagbalbaliw ni Zakeo manipud kinakurakotna. Nariknana iti
kaunggan ti pusona dagiti banbanag a saan a naimbag nga inaramidna. Ngarud, ti siasinnoman
nga kasinnarak ti Dios babaen iti Espiritu Santo buangayenna ti pannakakonsensiya ken
pannakadalus manipud kinamanagbasol. Maipakita ti kinasinsero ti panagbabawi ken
pannakatransporma manipud iti kaugalian, kapanpanunotan, panggep ken sirmata iti biag.
Nakonsensiya ni Zakeo nga imbes nga ituloyna ti agpabaknang, inbagana nga isublinan dagiti
tinaktakawna. Kastoy ti wagas ti Dios a makonsensiya babaen iti Espiritu Santo tapno
mapasamak ti nataoan nga panagbalbaliw ket maipaay iti Nadiosan a kagagalad.

TARABAY KADAGITI MANGISURO
Ti Espiritu saanna nga panawan ti Iglesia tapno maiyadayo iti pannakadangran ken pannakaiyawawan/Ti Espiritu saan na nga ipalubos nga ti Iglesia ket madangran ken maiyaw-awan. Kabangir
daytoy, ti Espiritu manginspirar; nu dadduma, manghusga.
Adda dagiti pasamak, a kasapulan ti manangkumbinse a bileg ti Espiritu kangrunaanna tapno
maiyadayo wenno masalbar ti Iglesia iti inna pannakaiyaw-awan Adda dagiti di namnamaen nga
pakadangranan nga insagana ti Diablo kangrunanna iti Iglesia. Ti esensia ti panagbalin a nalinteg
ket mabalin nga agtinnag iti kabubukodan a kinalinteg. Iti pannakaammo nga ti Espiritu ket
mangidalan mabalin nga itunda na iti pananghusga. Ket ti panagbuteng wenno panagamak nga
masairtayo ti Espiritu ket mabalinna nga itunda ti Iglesia iti panagalumiim ken panagsanud. Ti
Iglesia mabalinna ti mangipasdek/mangibangon iti anaiaman a parupa tapno mangipakita laeng
iti kinapudnona iti Apo ngem ti kaanuman saantayo pulos a makusit/maulbod ti Espiritu. Ta ti
Espiritu burakenna amin nga panaginkukuna tapno mairakurak ti pagkapsutan/pagkapuyan ti
Iglesia ken ti tendensia na a maikaranukon iti panagbasol. Ti basol ti bukod a kinalinteg ket isu ti
karirigatan a madlaw/madiskubre. Daytoy ti iyas-asping ni Jesus a pannakapnek kadagiti Pariseo
iti panangikkat ti puling ti mata iti sabali nga dina madmadlaw ti troso iti matana. (Mateo 7:4). Ti
tendensia a mangibunannag iti kabukbukodan a madi nga aramid ken nangisit a panggep iti
daduma. Dagiti managimbubukod a nalinteg a tattao ket isuda dagiti napalagguad,
mananghusga, saan na nga ammo ti mamakawan ket nakurkurang laeng ti rikna na a
mangngaasi. Ti Iglesia ket maalumiim/mabain nga mangilinteg wenno mangatur kadagiti
maipagarup a nagkamalian ken pagtakderan ti kinapudno, a panpanunotenna a dagitoy a sarita
ket agbanagda laeng kadagiti tuleng wenno adda panagbuteng/panagsanud a baka maisubli met
leang dagitoy nga atake kadakuada.
Ti addaan pannakapnek nga Iglesia ket
pagbiaganna/pamuunanna
ti aniaman nga inna nagapuanan nga addaan bukod a
pannakapnek`, nga ipamaysana ti anaiaman a naipabaklay kenkuana nga akem iti kalaksidan ti
kinaimportante na. Ti Espiritu paksiatenna ti aniaman a panagbuteng ken panagalumiim ket
husgaranna ti Iglesia iti pannakapnek ken bukod a kinalinteg.
Ni Pedro nalapunos iti buteng idi inlibakna ni Jesus ngem idi dumteng ti Pentecostes nagsao a
situtured tapno itandudo na ti nailansa a Cristo kas mesias ti Dios. Dagiti disipulos naturogda
nga addaan pannakapnek idiay Gethsemane iti likudan ti agur-uray nga peggad ken Jesus.
Ngem kas panangsurot iti pagayatan ti Espiritu dagiti disipulos/adalan napanda tapno ipasdekda
dagiti naduma-duma nga kongregasion iti entero nga Imperio. Dagiti managimbubukod a nalinteg
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a Pariseo ket isuda ti nakaiturongan ti panangkundenar ni Jesus, ngem maysa met a Pariseo ti
nangited iti tanem ni Jesus ken sabali met laeng a Pariseo ti nagbalin a kalatakan a misionero iti
Ebanghelio, ni Saulo idiay Tarsus. TI Espiritu manghusga wenno mangkonsensiya santo ipaayna
ti pannakabalbaliw.

Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal ken ti agtultuloy a panangipakita dagiti nagannak ken nataengan ti umiso
nga ehemplo, dagiti ubbing ket mabalinanda nga:
1. Maibagada ti istoria ni Zakeo;
2. Mailadawanda no kasano nga nagtrabaho ti Espiritu Santo tapno agpakawan ni Zakeo ti
madi nga inaramidna kadagiti padana a tattao;
3. Maresolbada nga agdawat pammakawan kadagiti nakaaramidanda iti dakes.
II. Konsepto: Ti Espiritu Santo tignayennnatayo tapno pagbabawian dagiti biddut
naaramidtayo.
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, ladawan ti istoria, dagiti kasapulan ti panagay-ayam

III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Nabara a kablaaw ti iyabrasa kadagiti ubbing.
2. Panglukat nga kararag: “Apo Dios, agyamankami ta addakami manen ditoy tapno
agadal kadagiti Sasaom, isuronakami ken idalannakami. Agkararagkami ken
Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta: “Jesus Loves the Little Children” and a welcome song
B. Panangisagana
1. Ibagam kadagiti ubbing nga aglinyada depende ti katayagda. Umuna dagiti babassit
santo dumadakkel ti linyanda. Kitaenda no sinno kabassitan ken sinno katayagan.
2. Damagem: “Naliday ka kadi no bassitka? Kayatmo kadi makigayyem dagitay natatayag
wenno babassit nga ub-ubbing? Ibagam kadagiti ubbing nga uray babassitda mabalin a
makaaramidda ti nasayaat wenno balligi. Ti kinatayag ket saan a mausar a
mangdriskriminar ti pada a tao.
3. Ibagam: Intay nga takuaten iti istoriatayo ita ti maysa a bassit a tao, ti inaramidna tapno
makita n Jesus.

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. For N/K/YE: Isuro ti kanta “Zacchaeus Was a Wee Little Man”. Isuro ti aksyon ti kanta. Ti
tuno ti kanta masarakan iti https://
www.youtube.com/watch?v=bkd-QFD7vMA.
Lines of the Song
Zacchaeus was a wee little man.
A wee little man was he.

Action
Crouch down for ‘wee’,
pretend to climb up the
tree.
Put hands over our
eyebrows.
Put hands in front of the

He climbed up in a sycamore tree
The Savior for to see.
And when the Savior passed that way,
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he looked up in the tree,
And He said, “Zacchaeus, you come down
from
there; For I’m going to your house today, for
I’m going to your house today.”
And Zacchaeus came down from that tree,
and
he said, “What a better man I’ll be. I’ll give my
money to the poor. What a better man I’ll be.
What a better man I’ll be.”

face like calling out to
someone.
Nod head, climb down.

Open bag, give away
money.

2. (Para mangisuro: Ti istoria ni Zakeo ket maysa kadagiti pagay-ayat ken nakalalagip nga
istoria iti Nasantuan a Surat. Bassit a tao ni Zakeo ngem dakkel ti akemna iti komunidad. Adu ti
mabuteng kenkuana gaputta maysa nga switik nga agsingsingir iti buis. Idi ta nagsinnarakda
ken Jesus adu a tattao ti nasdaaw. Inpakita ni Jesus ti kinasayaatna ken Zakeo ket insukona ti
biagna ken Jesus.) Basaen a napigsa ti istoria ket isuro dagiti ubbing nga mangidrama iti
esttoria ni Zakeo. Padasem nga ikabesa wenno isuratmo iti index card iti panagsasaruno.
Ibagam nga surotendaka kas istoryaem ni Zakeo. Ibagam nga aglilinyada.
Magmagna ni Jesus idiay ili ti Jericho. (Magna ti linya likawenna ti kuarto) Adu a tattao ti
mayat a makakita kenkuana. (Agsardeng sa kitaen dagiti tattao, ikabil ti ima iti kidaykiday)
Maysa a bassit a tao agnagan Zakeo ti mayat a mangkita iti sursuroten dagiti tattao. (Lumagto
lagto kasla adda kayat a kitaen) Saan a kayat dagiti tattao ni Zakeo gapu ta nasuitik nga tao .
(ikabil ti ima iti ngiwat, pagbalinen a baso iti ngiwat sada kuna, Boo! Hissss!) Gaputta
saan nga palubosan dagiti tattao ni Zakeo a mangkita ken Jesus, nakakita ti kayo ket immuli iti
kayo (I-aksyon a kasla umul-uli iti kayo) Idin ta lumabas ni Jesus kinunana: Zakeo bumabaka
dita ayanmo ta umayak diay balayyo. (Iwagayway ti ima ket kunada, bumaba ka Zakeo ta
umayak diay ballayyo)
Idin ta addan iti balay da Zakeo, nagsarsaritada, inpakita ni Jesus ti kinasayaatna ken kinaimbag na ket inbagana nga ay-ayaten ti Dios isuna. (Tapiken ti abaga ti gayyemmo)
Nagyaman ni Zakeo ti kina-imbag ni Jesus ket inkarina a saan ton nga agswiswitik ket isublina
pay amin nga sinaurna a kuarta. (I-aksyonda nga lukatada ti pitakada ket iruarda tikuarta
sada ited iti gayyemda). Kinuna ni Jesus: “Immay ti pannakaisalakan iti daytoy a balay!”
Kayatna a sawen inpakita ni Jesus ti panagayatna ken Zakeo ken kadatayo amin, saanna kayat
nga agaramidtayo iti kinadakes. Nakita ni Jesus ti kinasinsero ti Zakeo. Manipud ngarud iti
dayta a kanito nagdesisyon a surotenna ni Jesus ket isublina amin nga sinaurna. (Kainnarakup
mo ta kaabaymo)
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
Diskutiren ti leksion.
1. Siasinno dagiti tattao iti estoriatayo? (Zakeo, Jesus, Tattao). Iladawan dagitoy.
(Magmagna ni Jesus a lumabas iti ili a Jericho. Zakeo bassit a tao ken agsingsingir ti
buis, dagiti tattao nakaragragsakda a makakita ken Jesus)
2. Ania ti panagkunayo apay nga excited dadgiti tattao ken uray ni Zakeo a makaita ke
Jesus? (Adun ti nangnangegda a nasayaat nga ar-aramiden ni Jesus ken kayatda ti
maagasan)
3. Ania ti problema ni Zakeo? (Bassit a tao ken saanna a makita ni Jesus)
4. Ania ti panagkunayo apay a saan a palubosan dagiti tattao a kitaenna ni Jesus?
(kagurada isuna gaputta adu ti singsingirenna a buis kadakuada)
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5. Ania ti inaramid ni Zakeo tapno makitana ni Jesus? (Inulina ti sikamoro a kayo ayatna la
makita ni Jesus)
6. Idin ta nakita ni Jesus, ania ti kinunana? (Zakeo bumaba ka ta umayak pumasiar diay
ballayyo)
7. Ania ti napasamak ken Zakeo idi ta binisita ni Jesus? (Naanalisarna ti baslna ket
nagbalbaliw isuna.) Ania napasamak iti balay ni Zakeo. (Dimteng ti pannakaisalakan iti
ballayda Zakeo)
E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia.
Damagen:
Kasano nga tulongannatayo ti Espiritu Santo no makaaramidtay iti saan a nasayaat iti
padatayo a tao? (Ti Santo Espiritu kumbinsiennatayo nga agpakawan kadagiti naaramidtayo a
basol kadagiti padatayo a tattao)
F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia.
1. Isuro ti laglagipen a bersikulo: “Ita, dimteng ti pannakaisalakan iti daytoy a balay!” (Lukas
19:9a)
2. Ibagam kadagiti ubbing nga ti panangbisita ni Jesus ken Zakeo ket wagas ti
panangipakita ti Dios ti dalan ti pammakawan ken panagbabawi ken panagbalbaliw. Kas
ken Zakeo a managbasol, kasta tay met a mabalin nga agsubli ken Jesus tapno
agbalbaliw ken mapabaro manen.
3. N/K: Ikkan dagiti ubbing ti card a mabalinda nga dekoraran. Assistaren ida ti
panangisurat; “Pakawanennakami ti saanmi nga panagtulnog kenka.”
YE: Ibagam nga agsuratda iti surat a panagpakawan kadagiti saan a nasayaat nga
inaramidda iti padada a tao.
G. Pangserra nga aramid:
1. Panagdaton
2. Reflective Action: “Napakumbabaak ken ammok ti agsao ti sorry kadagiti napasaktak”
3. Pangrikep a Kanta: “Zacchaeus Was a Wee Little Man”
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti manangkumbisi nga pannakabalin ti
Espiritu Santo. Dayta koma a pannakabalin ti maadda ken agtaeng kadakami. Amen!

Middle and Older Elementary Levels
I. Panggep
1. Mailadawanda dagiti tattao iti istoria ken ammoda no kasano nga inparangda dagiti
akem ti tunggal maysa kadakuada ;
2. Mailadawanda ti Espiritu Santo no kasano nga kumbinsien dagiti tattao kadagiti madi
nga aramidda;
3. Maresolbada iti biagda nga agpakawan kadagiti tattao a napasaktanda.
II. Konsepto: Ti Espiritu Santo tignayennatayo tapno pagbabawian dagiti biddut ken kamali
nga naaramidantayo kadagiti padatayo a a tao.
Dagiti Kasapulan: Biblia, pagkantaan, ladawan ti istoria

III. Linaon ti Panagadal
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Umisemka ket kablaawan dagiti ubbing nga sumangpet.
Makisarita no ania inubrada kalpasan a nakariingda itay bigat.
2. Panglukat a Kararag: Apo Dios agyamankami ti panagmaymaysami manen ita a
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bigat tapno inkam adalen ti biag ni Zakeo. Agkararag kami tapno ti kadi Espiritu
Santom idalannakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta:

“Praise Him Praise Him”

B. Panagsagana
1. Ibagam iti klasem a manglagipda iti kapadasanda a marigatanda nga mangala wenno
manggaw-at ti maysa a banag gapu ta bassitda. (gaw-aten ti maysa a banag iti ngato ti
aparador, agbuya kadagiti pabuya iti fiesta, gaputa adu ti tao ken bassit madi makita)
2. Ibagam nga ti kinabassit ket saan nga pangdiscriminar kadagiti pada a tattao. Ilawlawag
kadakuada ti panangakseptar ti kinasiasinno ti maysa a tao, panangpasangbay ken
nalawa a saklaw ti pannakigayyem nga saan akitkitaen tay pagkapsutan ti maysa a tao.)
3. Para kadagiti Older Elementary, mangbirokda iti artista, atleta, scientists, mestra, singer,
pastor nga nagballigi uray no kasanot’ kinabassitda.

C. Panawen ti Innadal
1. Kantaen ti klasem ti “Zacchaeus Was a Wee Little Man” nga adda aksyonna.
2. Ibagam: iti istoriatayo ita a bigat, masarakantayo ti tao a nagbiag iti nataoan nga
batayan. Takuatentayo no kasano nga nagbalbalaiw daytoy a tao babaen iti
panangbisita ni Jesus diay balayda. Adda maysa a mangbasa iti napigsa, kalpasanna
pagkatloen ti grupo ket ibagam nga idramada, maysa ti Zakeo, maysa ni Jesus ken
maysa dagiti tattao.
3. Masapul nga idramada a naimbag ti istoria.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
Diskutiren ti leksion.
1. Ibagam: Ti kayat a sawen ti nagan nga Zakeo ket nalinteg a tao. Damagem: iti Lukas
19:2, mamati ka kadi nga agbibiag ni Zakeo segun iti kayat a sawen ti naganna? (Saan,
gapu ta nabaknang ni Zakeo ket nagpabaknang gapu iti sinaurna nga kuarta kadagiti
singsingirenna ti buis.) Ania ti panagkunam nga rikna dagiti tattao ken Zakeo?
(kagurgura dagiti tattao gapu iti sobsobra nga kuarta nga al-alenna kadakuada) Kasta
kadi ti nasayaat a panagbiag, mabali kadi nga agabuso iti pada a tao? Ti kadi agaramid
ti naimbag iti pada a tao ti kasayaatan a wagas ti panagbiag? Agbibiga ka kadi met la a
nakristianuan?
2. Ibagam: Idi ta lumabas ni Jesus diay Jericho , nadamag ni Zakeo ket kayatna met a
makita. Damagem: Apay nga interesado unay ni Zakeo a makakita ken Jesus? (gapu ta
kayatna met ti maagasan)
3. Ibagam: Inkagumaan ni Zakeo nga biruken ken kitaen ni Jesus. Ngem adda problemana
bassit isuna saanna makita ni Jesus. Ammona nga adu dagiti tattao nga adda iti
sanguananna. Nagtaray a napan immuli iti sikamoro a kayo tapno makitana ni Jesus.
Damagem: possible met kadi nga birbiroken ni Jesus ni Zakeo? Ti kadi inaramid ni
Jesus ken Zakeo ket wagas tapno mabalbalaiwan ti biag ni Zakeo? Apay wenno apay a
saan? (Basaenda ti Lukas 19:4)
4. Ibagam: Ni Zakeo interesado a makakita ken Jesus, daytoy a gagem nakatulong iti
panangsinnarakda ken Jesus ket nasarakanna ni Jesus. Damagem; adda kadi met
riknam a kastoy ita?
5. Ibagam: Nasarakan ni Jesus ni Zakeo kasta met ni Jesus ni Zakeo. Inbaga ni Jesus a
mapan bumisita iti balayda. Babaen iti panangkonsensiya ti Espiritu Santo, narikna ni
Zakeo ti basolna ket masapul nga agpakawan ken isublina ti sinaurna.Inawatna ti
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pannakaisalakan babaen iti sinsero a panagpakawanna ket kinuna ni Jesus dimteng ti
pannakaisalakan iti daytoy a balay. Damagem: “Kas senyales ti nagpakawan ken
nagbabawi, ania ti kinuna ni Zakeo kas sungbat iti awis ni Jesus? (Basaenda Lukas 199-10)
6. Ibagam: Kasla ken Zakeo, datay amin ket managbasol. Ngem ti Dios, babaen ken Jesus
inkarina ti pannakaisalakan no la ketdi biruken tayo ti Dio, babaen iti panangikompesar
kadagiti basbasol ket pagbabawian. Kasano nga nakita ti akem ni Jesus iti biag ni Zakeo
ken iti biagtayo amin? (Basaenda ti Lukas 9:9-10)
E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem: Kasano ti akem ti Espiritu Santo kadatayo a tattao tapno agpakawan
kadagiti tattao a nakaaramidantayo iti saan a nasayaat kadakuada? (Ti Espiritu Santo
konsensiyaennatayo no madi tay inaramidmo- tulongannatayo nga makaanalisar tapno
dumawat ti pammakawan)
F. Panangyaplikar iti Naadal
1. Isuro ti laglagipen a bersikulo. (Lukas 19:9-10)
2. Ibagam: Ti Espiritu Santo suruannatayo tapno mapagdasigtayo ti nasayaat ken saan a
nasayaat nga aramid babaen kadagiti sasao ti Apo. No ammotayo daytoy
maiyadayotayo kadagiti banbanag a saan a nasayaat.
3. Ibagam iti klasem nga agaramidda iti surat wenno card ti panagpakawan. Gudwaen idati maysa a grupo suratenna ti dumawat ti pammakawan, ti maysa a grupo suratenna ti
mangted pammakawan. Kalpasanna-ipresentarda ti inubrada iti klase.

G. Pangrikep nga Aramid
1.
2.
3.
4.

Panagdaton
Reflective Action: “Napakumbabaak ken ammok ti agsao ti sorry kadagiti napasaktak”
Pangrikep a Kanta: “Zacchaeus Was a Wee Little Man”
Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti manangkumbisi nga pannakabalin ti
Espiritu Santo. Dayta koma a pannakabalin ti maadda ken agtaeng kadakami. Amen!

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad
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Ti Panagmaymaysa ken panagkikinnammayet

Youth Level
August 21, 2016
Maikasangapulo ket tallo a Domingo Kalpasan ti Pentecostes:
Paulo ti Leksion 39: “Ti Manangkumbinsi a Bileg ti Espiritu Santo”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: 2 Samuel 12:1-10
1Imbaon ni Yahweh ni profeta Nathan ken ni David. Napan ni Nathan ken ni David ket imbagana,
“adda dua a lallaki nga agnaed iti maymaysa nga ili. Timaysa a naaknang ken ti maysa a
napanglaw. 2A du ti baka ken karnero ti banning, idinto ta maymaysa nga urbon ti karnero ti
napanglaw, a ginatangna. Tinarakenna ti karnero ket dimmakel iti balayna a kadua dagiti
annakna. Imbilangna ti karnero a kas anakna a babai. Pakanenna iti bukodna a taraon,
painumenna iti ukodna a kopa ken masansan a saklotenna. 4”iti naminsan, adda dimeng a
sangaili ti baknang ngem dina kayat a partien ti maysa kadagiti animalna nga ipasango iti
sangilina.Innalana ketdi ti karnero ti napanglaw ket pinartina nga impasango iti sangailina.
“5Kasta unay ti pungtot ni David iti nabaknang ket kinunana, “isapatak iti nagan ti Apo a sibibiag
a masapul a mapapatay ti kasta a Tao! Masapul a bayadanna iti maminpat ti kaadu ti innalana
gapu iti dakes nga inaramidna.” 7Kinuna ni Nathan ken ni David: Sika dayta a Tao! Kastoy ti kuna
ti Apo a Dios ti Israel, Pinagbalinka nga ari ti Israel, ket inispalka iti pannakabalin ni Saul. 8Intedko
kenka ti pagarianna ken dagiti assawana. Pinagbalinka nga ari ti Israel ken Juda. No saanpay a
makaanay daytoy, dinoblek py koma ti itedkon kenka. 9apay a sinukirmo dagiti bilinko? Apay nga
inaramidmo daytoy a kinadakes? Pinapataymo ni Urrias iti paggugubatan .Impalubosmo a
papatayen dagiti Ammonita, ket kalpasanna, innalam ti asawana! 10Ita, gapu ta sinukirnak ket
innalam ti asawa ni Urias, kanayonto nga adda matay iti kampilan nga agtaud iti kaputotam.
Baro a Tulag: Lukas 19:1-10
Ni Jesus ken ni Zakeo
Lumabas idi ni Jesus idiay Jerico. 2Adda baknang sadiay nga agnagan Zakeo. Panguloen dagiti
agsingsingir iti buis. 3Kayatna a kitaen no siasino ni Jesus, ngem gapu ta pandek ken adu ti
tattao, dina makita ni Jesus. 4iti kasta, nagtaray ket inunaanna dagiti tattao sa immuli iti maysa a
kayo a sikamoro tapno makita na ni Jesus a lumabas sadiay. 5Timmangad ni Jesus idi
mabatoganna ni Zakeo. “Zakeo,” kinunana, “darasem ti umulog ta umayak idiay balaymo ita nga
aldaw”. 6Dinagdagus ni Zakeo ti immulog ket siraragsak nga immawat ken Jesus. 7Nagtanabutob
amin a nakakita iti daytoy. “Napan pinasangaili daytoy a tao iti balay ti maysa a managbasol!”
kinunada. 8Timmakder ni Zakeo ket kinunana iti Apo, “”Denggem Apo!
Itedko kadagiti napanglaw ti kagudua ti sanikuak. No adda sinaurko, isublik kenkuana ti maminpat
a kaadu ti innalak.” 9Kinuna ni Jesus kenkuana, “Ita nga aldaw, dimgteng ti pannakaisalakan iti
daytoy a balay, ta anak met Ia Abraham daytoy a tao. 10Immay ti Anak ti Tao a mangbirok ken
mangisalakan iti napukaw.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Iti 2 Samuel 12:1-10 iyistoriana ti panangibaga ken panangiparupa ni Propeta Nathan ken
David dagiti basbasolna a kas koma ti pannakikamalala ken panagpapatay. Nagpakaro ket
inabuso ni David ti kina Arina babaen iti panangalana iti asawa ti soldado a ni Urias. Inabusona ti
panaturayna ta innala ngad ti asawan ni Uriasen, plinanona pay ti panangpapatay ken Urias idiay
pakigubatan (2 Sam. 11). Daytoy ti gapuna nga innala ngad ni Bathsheba nga asawana uray no
madama payla nga agdungdungaw iti asawana. Inbaon ti Dios ni Propeta Nathan tapno ipakitana
wenno ipamatmatna ken ibagana ti dakkel a basol ni David iti Dios nga pinadasna pay nga
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inlemmeng gapu iti kina-Arina. Nadagsen a basol iti nagbaetan iti Ari ken Yahweh. (2 Sam. 7).
Nakonbiktaran ti basol ni David ket masapul nga sungbatanna ket lak-amenna ti dusa ti
nakabasolanna.
Iti Lukas 19:1-10 iyistoriana ti panagsinnarak da Jesus ken Zakeo- ti agsingsingir ti buis
no sadino nga nagpabaknang babaen iti panagtakawna kadagiti singsingirenna a buis kadagiti
tattao. Babaen iti panagsinnarakda ken Jesus nagbalin nga dakkel ti binanagna ken Zakeo gapu
iti panangbalbaliwna ket nakonsensiya ken naamirisna ti nagbasolanna. Daytoy a panagsinnarak
inpakitana ti napnoan sinsero a panagbalbaliw ni Zakeo manipud kinakurakotna. Nariknana iti
kaunggan ti pusona dagiti banbanag a saan a naimbag nga inaramidna. Ngarud, ti siasinnoman
nga kasinnarak ti Dios babaen iti Espiritu Santo buangayenna ti pannakakonsensiya ken
pannakadalus manipud kinamanagbasol. Maipakita ti kinasinsero ti panagbabawi ken
pannakatransporma manipud iti kaugalian, kapanpanunotan, panggep ken sirmata iti biag.
Nakonsensiya ni Zakeo nga imbes nga ituloyna ti agpabaknang, inbagana nga isublinan dagiti
tinaktakawna. Kastoy ti wagas ti Dios a makonsensiya babaen iti Espiritu Santo tapno
mapasamak ti nataoan nga panagbalbaliw ket maipaay iti Nadiosan a kagagalad.

TARABAY KADAGITI MANGISURO
Ti Espiritu saanna nga panawan ti Iglesia tapno maiyadayo iti pannakadangran ken pannakaiyawawan/Ti Espiritu saan na nga ipalubos nga ti Iglesia ket madangran ken maiyaw-awan. Kabangir
daytoy, ti Espiritu manginspirar; nu dadduma, manghusga.
Adda dagiti pasamak, a kasapulan ti manangkumbinse a bileg ti Espiritu kangrunaanna tapno
maiyadayo wenno masalbar ti Iglesia iti inna pannakaiyaw-awan Adda dagiti di namnamaen nga
pakadangranan nga insagana ti Diablo kangrunanna iti Iglesia. Ti esensia ti panagbalin a nalinteg
ket mabalin nga agtinnag iti kabubukodan a kinalinteg. Iti pannakaammo nga ti Espiritu ket
mangidalan mabalin nga itunda na iti pananghusga. Ket ti panagbuteng wenno panagamak nga
masairtayo ti Espiritu ket mabalinna nga itunda ti Iglesia iti panagalumiim ken panagsanud. Ti
Iglesia mabalinna ti mangipasdek/mangibangon iti anaiaman a parupa tapno mangipakita laeng
iti kinapudnona iti Apo ngem ti kaanuman saantayo pulos a makusit/maulbod ti Espiritu. Ta ti
Espiritu burakenna amin nga panaginkukuna tapno mairakurak ti pagkapsutan/pagkapuyan ti
Iglesia ken ti tendensia na a maikaranukon iti panagbasol. Ti basol ti bukod a kinalinteg ket isu ti
karirigatan a madlaw/madiskubre. Daytoy ti iyas-asping ni Jesus a pannakapnek kadagiti Pariseo
iti panangikkat ti puling ti mata iti sabali nga dina madmadlaw ti troso iti matana. (Mateo 7:4). Ti
tendensia a mangibunannag iti kabukbukodan a madi nga aramid ken nangisit a panggep iti
daduma. Dagiti managimbubukod a nalinteg a tattao ket isuda dagiti napalagguad,
mananghusga, saan na nga ammo ti mamakawan ket nakurkurang laeng ti rikna na a
mangngaasi. Ti Iglesia ket maalumiim/mabain nga mangilinteg wenno mangatur kadagiti
maipagarup a nagkamalian ken pagtakderan ti kinapudno, a panpanunotenna a dagitoy a sarita
ket agbanagda laeng kadagiti tuleng wenno adda panagbuteng/panagsanud a baka maisubli met
leang dagitoy nga atake kadakuada.
Ti addaan pannakapnek nga Iglesia ket
pagbiaganna/pamuunanna
ti aniaman nga inna nagapuanan nga addaan bukod a
pannakapnek`, nga ipamaysana ti anaiaman a naipabaklay kenkuana nga akem iti kalaksidan ti
kinaimportante na. Ti Espiritu paksiatenna ti aniaman a panagbuteng ken panagalumiim ket
husgaranna ti Iglesia iti pannakapnek ken bukod a kinalinteg.
Ni Pedro nalapunos iti buteng idi inlibakna ni Jesus ngem idi dumteng ti Pentecostes nagsao a
situtured tapno itandudo na ti nailansa a Cristo kas mesias ti Dios. Dagiti disipulos naturogda
nga addaan pannakapnek idiay Gethsemane iti likudan ti agur-uray nga peggad ken Jesus.
Ngem kas panangsurot iti pagayatan ti Espiritu dagiti disipulos/adalan napanda tapno ipasdekda
dagiti naduma-duma nga kongregasion iti entero nga Imperio. Dagiti managimbubukod a nalinteg
a Pariseo ket isuda ti nakaiturongan ti panangkundenar ni Jesus, ngem maysa met a Pariseo ti
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nangited iti tanem ni Jesus ken sabali met laeng a Pariseo ti nagbalin a kalatakan a misionero iti
Ebanghelio, ni Saulo idiay Tarsus. TI Espiritu manghusga wenno mangkonsensiya santo ipaayna
ti pannakabalbaliw.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Maanalisarda ken mapagkomperarda ti istoria ni David ken Nathan ken ti istoris ni
Jesus ken Zakeo;
2. Maipasiguradoda nga no kinunsensiya ti Espiritu Santo, masapul nga agpakawan ti
maysa a namati ken masapul nga agaramid ti naimbag:
3. Makaaramid ti resolusyon iti panagpakawan ken agaramid ti naimbag.
II. Konsepto: Ti Espiritu Santo tignayennatayo tapno agbabawi kadagiti basbasol tayo ken
agaramid ti kinalinteg ken hustisiya iti Iglesias ken iti kagimongan/komunidad.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheets, pagkantaan,
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Apo Dios agyamankami ti panagmaymaysami manen ita a
bigat tapno inkam adalen ti biag dagiti tattao iti Nasantuan a Surat a makaited kadakami
ti pagadalan ken pagadawan kadagiti adal ken sursuro iti agbiag a nalinteg. Agkararag
kami tapno ti kadi Espiritu Santom idalannakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi,
Amen!
3. Panglukat a Kanta: “Breathe on Me, Breath of God” (HOJ # 183)
B. Panagsagana
1. Rugian ti klase babaen iti panangibagam kadagiti kayat a sawen dagiti sumaganad a
nagnagan:
a.) David: Ti kayat a sawen daytoy a nagan ket “ti maay-ayat” (beloved). Ni Ari David
mailadawan nga ti pusona sumaruno iti puso ti Dios (Aramid 13:22), napakumbaba
(Dagiti Salmo 62:9), natan-ok (Dagiti Salmo18:1), maresrespetar (Dagiti Salmo
31:9) mapagtalkan (Dagiti Salmo 27:1), managayat (Dagiti Salmo 18:1), nanakem
(Dagiti Salmo 4:7) nadayaw (dagiti Salmo 9:1) mapagtalkan (Dagiti Salmo 23:6),
managtulnog (Dagiti Salmo 119:34), managpakawan (Dagiti Salmo 25:11)
b.) Nathan. Ti natured a propeta nga nangiparupa ti basol ni David iti pannakiasawana
ken Bathsheba. (2 Samuel 12:1-14).
c.) Zakeo. Ti kayat a sawen daytoy a nagan ket “nalinteg”. Isu ti papangulo dagiti
agsingsingir ti buis ken maysa a nabaknang a tao. Kayatna unay a makita ni Jesus
ngem maysa a bassit a tao ket malingdan dagiti adu a tattao. Timmaray a napana
immuli iti sikamoro a kayo. (Lukas 19:2-4)
2. Damagem iti klasem no ammoda ti kayat a sawen dagiti nagnaganda, no ammoda ti
kaipapananna, ayanna nanagalaanda. Damagem: Apay a nasayaat a ammom ti
kaipapanan ti naganmo?
C. Panawen ti Panagadal
Ibagam iti klase a basaenda ti pakaibayatan ti teksto ket usarenda ti ABOUT/POINT nga
stratehiya iti panangawat iti teksto:
1. Daan a Tulag: 2 Samuel 12:1-10
Nagsurat:____________________________________________________________
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Ania ti ibagbaga ti teksti____________________________________________________
Ania ti puntos ti nagsurat:________________________________________________

2. Baro a Tulag: Lukas 19:1-10
Nagsurat:____________________________________________________________
Ania ti ibagbaga ti teksti____________________________________________________
Ania ti puntos ti nagsurat:________________________________________________

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Ilawlawag ti leksion.
1. Ibagam: Inusar ni Propeta Nathan ti maysa a pangarig iti maysa a nabaknang ken
nakurapay a tao. Ti nabaknang adu ti tarakenna nga animal, ti napanglaw
maymaysa ti tarakenna nga animal. Daytoy ti inyarigna iti basol ni David isu nga
inkomplortarna a mairelasyon iti basolna ken Urrias ken Bathsheba nga asawana.
Damagem: Ania ti kinunana ni David iti dayta a tao? (2 Samuel 12:5-6)
2. Kinonviktar ni Nathan ni David gapu iti basolna babaen iti panangibagana nga suna
ti tao nga inusarna iti panagarigna. Damagem: Kasano ti reaksyon ni David
maipapan iti daytoy? (2 Samuel 12:13.) Ania ti makunam nga aken ti Espiritu Santo
iti pannakakonsensiya ni David a maipakita iti sinsero a pusona iti panagbabawi?
Inbiag kadi ni David ti kayat a sawen ti naganna iti ta nagbasol ken Urrias ken
Bathsheba? Idin ta nagpakawan naamirisna kadi ti kayat a sawen ti naganna?
3. Ibagam: Kagurgura dagiti tattao ni Zakeo gapu iti kinasaurna nga agsingsingir iti
buis. Idi nadamagna nga lumabas ni Jesus diay lugarda, interesado a makakita ken
Jesus. Damagem: Kasano nga inusar ti Dios ti gagar ni Zakeo a makakita ken Jesus,
agbabawi ken mapabaro ti kinataona? (Inawagan ni Jesus ni Zakeo manipud iti kayo
nga sikamoro ket napanna binisita diay balayda). No maduktalan ti Dios nga
nakabasoltayo ket aminentayo, ania ti aramiden ti Dios kadatayo? Ikkannatayo kadi
metla ti maikadua nga daras iti panagbiagtayo tapno agbabawi? Apay ken apay
saan?
4. Ibagam: Napabaro ket nabalbaliwan ti kinatao ni Zakeo idin ta nakipangan ni Jesus
diay balayna. Inyeg ni Jesus ti pannakaisalakan iti pagtaengan ni Zakeo. Damagem:
Ania ti inkari ni Zakeo? Maipada kadi metla ti pannakahusga ken David iti 2 Samuel
12:5-6? (Inkari ni Zakeo nga isublina maminpat a daras ti aniaman a sinaurna?
5. Ania ti pagpadaan da Zakeo ken David? (Agpada nga kinonsensiya ti Espiritu Santo
kadagiti nagbasolanda. Agpada a dagus ti panagpakawanda iti naaramidanda a
madi ket dimmawatda pammakawan iti Apo.)
6. Ania ti maadaltayo nga leksion iti istoria da Zakeo ken David?
Ibagam no umannamong ka kadagiti sumaganad:
a.) Mapagtalkan ti Dios. Ipakita ti Dios ti panagayatna kadatayo babaen iti Espiritu
Santo nga mangkonsensiya kadatayo kadagiti madi nga aramidtayo. No kasta
nga kumbisien wenno konsensiyaennatayo ti Espiritu masapul nga agpakawan
ken aramiden ti aniaman a nasayaat.
b.) Amin a tattao dumalan iti pannakasulisog. Ti naimbag a damag ti Dios, babaen iti
Espiritu Santo, tulongannatayo tapno mapagballigian ti aniaman a sumangbay
nga pannubok wenno sulisog iti biag. Ti saan a nasayaat tay ilemlemmeng iti
pagbasolan. Ti kasayaatan nga aramiden no kasta a maduktalan ti saan a
nasaayaat nga aramidmo, masapul nga agpakumbaba ket dumawat ti
pammakawan iti Dios wenno ti tao a nakabasolam.
c.) Pakawanennatayo ti Dios, masapul nga pakawanentayo met dagiti padatayo a
tao.
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E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem: Kasano nga konviktarennatayo ti Espiritu Santo kadagiti basbasoltayo
tapno dumawat ti pammakawan ken iti panangituloy iti trabaho ti kinaimbag ken husticia
iti Iglesia ken iti sociodad?
F. Panangyaplikar ti Adal
Idalan dagiti agtutubo nga agaramidda iti maysa a resolusyonda no kasano ti
panagpakawanda kadagiti nakabasol kadakuada ken panangdawat iti pammakawan iti Dios.
Ibagam nga iramanda no kasano nga pakawanenda dagiti padada a tattao.
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Reflective action: “Agpakumbabaak a dumawat ti pammakawan iti tao a
nakaaramidak iti saan a nasayaat ken sisasaganaak nga mangpakawan
kadagiti tao nga nakaaramid kaniak ti saan a nasayaat”
3. Panagdaton
4. Pangrikep a Kanta: ““Zacchaeus Was a Wee Little Man” and “Jesus Loves Me"
5. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti manangkumbisi nga
pannakabalin ti Espiritu Santo. Dayta koma a pannakabalin ti maadda ken
agtaeng kadakami. Amen!

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad
Ti Panagmaymaysa ken panagkikinnammayet
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ADULT LEVEL
August 21, 2016
Maikasangapulo ket tallo a Domingo Kalpasan ti Pentecostes:
Paulo ti Leksion 39: “Ti Manangkumbinsi a Bileg ti Espiritu Santo”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: 2 Samuel 12:1-10
1Imbaon ni Yahweh ni profeta Nathan ken ni David. Napan ni Nathan ken ni David ket imbagana,
“adda dua a lallaki nga agnaed iti maymaysa nga ili. Timaysa a naaknang ken ti maysa a
napanglaw. 2A du ti baka ken karnero ti banning, idinto ta maymaysa nga urbon ti karnero ti
napanglaw, a ginatangna. Tinarakenna ti karnero ket dimmakel iti balayna a kadua dagiti
annakna. Imbilangna ti karnero a kas anakna a babai. Pakanenna iti bukodna a taraon,
painumenna iti ukodna a kopa ken masansan a saklotenna. 4”iti naminsan, adda dimeng a
sangaili ti baknang ngem dina kayat a partien ti maysa kadagiti animalna nga ipasango iti
sangilina.Innalana ketdi ti karnero ti napanglaw ket pinartina nga impasango iti sangailina.
“5Kasta unay ti pungtot ni David iti nabaknang ket kinunana, “isapatak iti nagan ti Apo a sibibiag
a masapul a mapapatay ti kasta a Tao! Masapul a bayadanna iti maminpat ti kaadu ti innalana
gapu iti dakes nga inaramidna.” 7Kinuna ni Nathan ken ni David: Sika dayta a Tao! Kastoy ti kuna
ti Apo a Dios ti Israel, Pinagbalinka nga ari ti Israel, ket inispalka iti pannakabalin ni Saul. 8Intedko
kenka ti pagarianna ken dagiti assawana. Pinagbalinka nga ari ti Israel ken Juda. No saanpay a
makaanay daytoy, dinoblek py koma ti itedkon kenka. 9apay a sinukirmo dagiti bilinko? Apay nga
inaramidmo daytoy a kinadakes? Pinapataymo ni Urrias iti paggugubatan .Impalubosmo a
papatayen dagiti Ammonita, ket kalpasanna, innalam ti asawana! 10Ita, gapu ta sinukirnak ket
innalam ti asawa ni Urias, kanayonto nga adda matay iti kampilan nga agtaud iti kaputotam.
Baro a Tulag: Lukas 19:1-10
Ni Jesus ken ni Zakeo
Lumabas idi ni Jesus idiay Jerico. 2Adda baknang sadiay nga agnagan Zakeo. Panguloen dagiti
agsingsingir iti buis. 3Kayatna a kitaen no siasino ni Jesus, ngem gapu ta pandek ken adu ti
tattao, dina makita ni Jesus. 4iti kasta, nagtaray ket inunaanna dagiti tattao sa immuli iti maysa a
kayo a sikamoro tapno makita na ni Jesus a lumabas sadiay. 5Timmangad ni Jesus idi
mabatoganna ni Zakeo. “Zakeo,” kinunana, “darasem ti umulog ta umayak idiay balaymo ita nga
aldaw”. 6Dinagdagus ni Zakeo ti immulog ket siraragsak nga immawat ken Jesus. 7Nagtanabutob
amin a nakakita iti daytoy. “Napan pinasangaili daytoy a tao iti balay ti maysa a managbasol!”
kinunada. 8Timmakder ni Zakeo ket kinunana iti Apo, “”Denggem Apo!
Itedko kadagiti napanglaw ti kagudua ti sanikuak. No adda sinaurko, isublik kenkuana ti maminpat
a kaadu ti innalak.” 9Kinuna ni Jesus kenkuana, “Ita nga aldaw, dimgteng ti pannakaisalakan iti
daytoy a balay, ta anak met Ia Abraham daytoy a tao. 10Immay ti Anak ti Tao a mangbirok ken
mangisalakan iti napukaw.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Iti 2 Samuel 12:1-10 iyistoriana ti panangibaga ken panangiparupa ni Propeta Nathan ken
David dagiti basbasolna a kas koma ti pannakikamalala ken panagpapatay. Nagpakaro ket
inabuso ni David ti kina Arina babaen iti panangalana iti asawa ti soldado a ni Urias. Inabusona ti
panaturayna ta innala ngad ti asawan ni Uriasen, plinanona pay ti panangpapatay ken Urias idiay
pakigubatan (2 Sam. 11). Daytoy ti gapuna nga innala ngad ni Bathsheba nga asawana uray no
madama payla nga agdungdungaw iti asawana. Inbaon ti Dios ni Propeta Nathan tapno ipakitana
wenno ipamatmatna ken ibagana ti dakkel a basol ni David iti Dios nga pinadasna pay nga
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inlemmeng gapu iti kina-Arina. Nadagsen a basol iti nagbaetan iti Ari ken Yahweh. (2 Sam. 7).
Nakonbiktaran ti basol ni David ket masapul nga sungbatanna ket lak-amenna ti dusa ti
nakabasolanna.
Iti Lukas 19:1-10 iyistoriana ti panagsinnarak da Jesus ken Zakeo- ti agsingsingir ti buis
no sadino nga nagpabaknang babaen iti panagtakawna kadagiti singsingirenna a buis kadagiti
tattao. Babaen iti panagsinnarakda ken Jesus nagbalin nga dakkel ti binanagna ken Zakeo gapu
iti panangbalbaliwna ket nakonsensiya ken naamirisna ti nagbasolanna. Daytoy a panagsinnarak
inpakitana ti napnoan sinsero a panagbalbaliw ni Zakeo manipud kinakurakotna. Nariknana iti
kaunggan ti pusona dagiti banbanag a saan a naimbag nga inaramidna. Ngarud, ti siasinnoman
nga kasinnarak ti Dios babaen iti Espiritu Santo buangayenna ti pannakakonsensiya ken
pannakadalus manipud kinamanagbasol. Maipakita ti kinasinsero ti panagbabawi ken
pannakatransporma manipud iti kaugalian, kapanpanunotan, panggep ken sirmata iti biag.
Nakonsensiya ni Zakeo nga imbes nga ituloyna ti agpabaknang, inbagana nga isublinan dagiti
tinaktakawna. Kastoy ti wagas ti Dios a makonsensiya babaen iti Espiritu Santo tapno
mapasamak ti nataoan nga panagbalbaliw ket maipaay iti Nadiosan a kagagalad.

TARABAY KADAGITI MANGISURO
Ti Espiritu saanna nga panawan ti Iglesia tapno maiyadayo iti pannakadangran ken pannakaiyawawan/Ti Espiritu saan na nga ipalubos nga ti Iglesia ket madangran ken maiyaw-awan. Kabangir
daytoy, ti Espiritu manginspirar; nu dadduma, manghusga.
Adda dagiti pasamak, a kasapulan ti manangkumbinse a bileg ti Espiritu kangrunaanna tapno
maiyadayo wenno masalbar ti Iglesia iti inna pannakaiyaw-awan Adda dagiti di namnamaen nga
pakadangranan nga insagana ti Diablo kangrunanna iti Iglesia. Ti esensia ti panagbalin a nalinteg
ket mabalin nga agtinnag iti kabubukodan a kinalinteg. Iti pannakaammo nga ti Espiritu ket
mangidalan mabalin nga itunda na iti pananghusga. Ket ti panagbuteng wenno panagamak nga
masairtayo ti Espiritu ket mabalinna nga itunda ti Iglesia iti panagalumiim ken panagsanud. Ti
Iglesia mabalinna ti mangipasdek/mangibangon iti anaiaman a parupa tapno mangipakita laeng
iti kinapudnona iti Apo ngem ti kaanuman saantayo pulos a makusit/maulbod ti Espiritu. Ta ti
Espiritu burakenna amin nga panaginkukuna tapno mairakurak ti pagkapsutan/pagkapuyan ti
Iglesia ken ti tendensia na a maikaranukon iti panagbasol. Ti basol ti bukod a kinalinteg ket isu ti
karirigatan a madlaw/madiskubre. Daytoy ti iyas-asping ni Jesus a pannakapnek kadagiti Pariseo
iti panangikkat ti puling ti mata iti sabali nga dina madmadlaw ti troso iti matana. (Mateo 7:4). Ti
tendensia a mangibunannag iti kabukbukodan a madi nga aramid ken nangisit a panggep iti
daduma. Dagiti managimbubukod a nalinteg a tattao ket isuda dagiti napalagguad,
mananghusga, saan na nga ammo ti mamakawan ket nakurkurang laeng ti rikna na a
mangngaasi. Ti Iglesia ket maalumiim/mabain nga mangilinteg wenno mangatur kadagiti
maipagarup a nagkamalian ken pagtakderan ti kinapudno, a panpanunotenna a dagitoy a sarita
ket agbanagda laeng kadagiti tuleng wenno adda panagbuteng/panagsanud a baka maisubli met
leang dagitoy nga atake kadakuada.
Ti addaan pannakapnek nga Iglesia ket
pagbiaganna/pamuunanna
ti aniaman nga inna nagapuanan nga addaan bukod a
pannakapnek`, nga ipamaysana ti anaiaman a naipabaklay kenkuana nga akem iti kalaksidan ti
kinaimportante na. Ti Espiritu paksiatenna ti aniaman a panagbuteng ken panagalumiim ket
husgaranna ti Iglesia iti pannakapnek ken bukod a kinalinteg.
Ni Pedro nalapunos iti buteng idi inlibakna ni Jesus ngem idi dumteng ti Pentecostes nagsao a
situtured tapno itandudo na ti nailansa a Cristo kas mesias ti Dios. Dagiti disipulos naturogda
nga addaan pannakapnek idiay Gethsemane iti likudan ti agur-uray nga peggad ken Jesus.
Ngem kas panangsurot iti pagayatan ti Espiritu dagiti disipulos/adalan napanda tapno ipasdekda
dagiti naduma-duma nga kongregasion iti entero nga Imperio. Dagiti managimbubukod a nalinteg
a Pariseo ket isuda ti nakaiturongan ti panangkundenar ni Jesus, ngem maysa met a Pariseo ti
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nangited iti tanem ni Jesus ken sabali met laeng a Pariseo ti nagbalin a kalatakan a misionero iti
Ebanghelio, ni Saulo idiay Tarsus. TI Espiritu manghusga wenno mangkonsensiya santo ipaayna
ti pannakabalbaliw.
I. Panggep
Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagadal manamnama a:
1. mausarda ti adal iti dua nga istoria tapno ballaagan ti Iglesia gapu iti saan a pudno a
kinalinteg ken saan nga panangyaramid ti trabaho tapno maipatungpal iti akenna
ditoy lubong;
2. makaaramidda iti wagas wenno aktibidades nga makatulong para iti husticia, kappia
ken rekonsilyasion iti tunggal tao;
3. maiyebkasda ti pannakipagpaset ti ministerio ti Iglesia a rekonsilyasion.
II. Konsepto: -Ti Espiritu Santo husgaran na ti Iglesia iti kinamanagimbubukod, palso a
kinalinteg, kinaawan kumpiansa, ken tignay/ar-aramiden/aramid ket ayabanna tapno
itrabaho/iyaramid ti hustisiya, talna ken rekonsiliasion iti eddeng ti Iglesia ken kagimongan.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheet,
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Apo Dios agyamankami ti panagmaymaysami manen ita a
bigat tapno inkam adalen ti biag dagiti tattao iti Nasantuan a Surat a makaited kadakami
ti pagadalan ken pagadawan kadagiti adal ken sursuro iti agbiag a nalinteg. Agkararag
kami tapno ti kadi Espiritu Santom idalannakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi,
Amen!
3. Panglukat a Kanta: “Breathe on Me, Breath of God” (HOJ # 183)
B. Panagsagana
1. Rugian ti klase babaen iti panangibagam kadagiti kayat a sawen dagiti sumaganad a
nagnagan:
a.) David: Ti kayat a sawen daytoy a nagan ket “ti maay-ayat” (beloved). Ni Ari David
mailadawan nga ti pusona sumaruno iti puso ti Dios (Aramid 13:22), napakumbaba
(Dagiti Salmo 62:9), natan-ok (Dagiti Salmo18:1), maresrespetar (Dagiti Salmo
31:9) mapagtalkan (Dagiti Salmo 27:1), managayat (Dagiti Salmo 18:1), nanakem
(Dagiti Salmo 4:7) nadayaw (dagiti Salmo 9:1) mapagtalkan (Dagiti Salmo 23:6),
managtulnog (Dagiti Salmo 119:34), managpakawan (Dagiti Salmo 25:11)
b.) Nathan. Ti natured a propeta nga nangiparupa ti basol ni David iti pannakiasawana
ken Bathsheba. (2 Samuel 12:1-14).
c.) Zakeo. Ti kayat a sawen daytoy a nagan ket “nalinteg”. Isu ti papangulo dagiti
agsingsingir ti buis ken maysa a nabaknang a tao. Kayatna unay a makita ni Jesus
ngem maysa a bassit a tao ket malingdan dagiti adu a tattao. Timmaray a napana
immuli iti sikamoro a kayo. (Lukas 19:2-4)
2. Damagem iti klasem no ammoda ti kayat a sawen dagiti nagnaganda, no ammoda ti
kaipapananna, ayanna nanagalaanda. Damagem: Apay a nasayaat a ammom ti
kaipapanan ti naganmo?
C. Panawen ti Panagadal
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Ibagam iti klase a basaenda ti pakaibayatan ti teksto ket usarenda ti ABOUT/POINT nga
stratehiya iti panangawat iti teksto:
1. Daan a Tulag: 2 Samuel 12:1-10
Nagsurat:____________________________________________________________
Ania ti ibagbaga ti teksti____________________________________________________
Ania ti puntos ti nagsurat:________________________________________________
2. Baro a Tulag: Lukas 19:1-10
Nagsurat:____________________________________________________________
Ania ti ibagbaga ti teksti____________________________________________________
Ania ti puntos ti nagsurat:________________________________________________

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Ilawlawag ti leksion.
1. Ibagam: Inusar ni Propeta Nathan ti maysa a pangarig iti maysa a nabaknang ken
nakurapay a tao. Ti nabaknang adu ti tarakenna nga animal, ti napanglaw
maymaysa ti tarakenna nga animal. Daytoy ti inyarigna iti basol ni David isu nga
inkomplortarna a mairelasyon iti basolna ken Urrias ken Bathsheba nga asawana.
Damagem: Ania ti kinunana ni David iti dayta a tao? (2 Samuel 12:5-6)
2. Kinonviktar ni Nathan ni David gapu iti basolna babaen iti panangibagana nga suna
ti tao nga inusarna iti panagarigna. Damagem: Kasano ti reaksyon ni David
maipapan iti daytoy? (2 Samuel 12:13.) Ania ti makunam nga aken ti Espiritu Santo
iti pannakakonsensiya ni David a maipakita iti sinsero a pusona iti panagbabawi?
Inbiag kadi ni David ti kayat a sawen ti naganna iti ta nagbasol ken Urrias ken
Bathsheba? Idin ta nagpakawan naamirisna kadi ti kayat a sawen ti naganna?
3. Ibagam: Kagurgura dagiti tattao ni Zakeo gapu iti kinasaurna nga agsingsingir iti
buis. Idi nadamagna nga lumabas ni Jesus diay lugarda, interesado a makakita ken
Jesus. Damagem: Kasano nga inusar ti Dios ti gagar ni Zakeo a makakita ken Jesus,
agbabawi ken mapabaro ti kinataona? (Inawagan ni Jesus ni Zakeo manipud iti kayo
nga sikamoro ket napanna binisita diay balayda). No maduktalan ti Dios nga
nakabasoltayo ket aminentayo, ania ti aramiden ti Dios kadatayo? Ikkannatayo kadi
metla ti maikadua nga daras iti panagbiagtayo tapno agbabawi? Apay ken apay
saan?
4. Ibagam: Napabaro ket nabalbaliwan ti kinatao ni Zakeo idin ta nakipangan ni Jesus
diay balayna. Inyeg ni Jesus ti pannakaisalakan iti pagtaengan ni Zakeo. Damagem:
Ania ti inkari ni Zakeo? Maipada kadi metla ti pannakahusga ken David iti 2 Samuel
12:5-6? (Inkari ni Zakeo nga isublina maminpat a daras ti aniaman a sinaurna?
5. Ania ti pagpadaan da Zakeo ken David? (Agpada nga kinonsensiya ti Espiritu Santo
kadagiti nagbasolanda. Agpada a dagus ti panagpakawanda iti naaramidanda a
madi ket dimmawatda pammakawan iti Apo.)
6. Ania ti maadaltayo nga leksion iti istoria da Zakeo ken David?
Ibagam no umannamong ka kadagiti sumaganad:
a.) Mapagtalkan ti Dios. Ipakita ti Dios ti panagayatna kadatayo babaen iti Espiritu
Santo nga mangkonsensiya kadatayo kadagiti madi nga aramidtayo. No kasta
nga kumbisien wenno konsensiyaennatayo ti Espiritu masapul nga agpakawan
ken aramiden ti aniaman a nasayaat.
b.) Amin a tattao dumalan iti pannakasulisog. Ti naimbag a damag ti Dios, babaen iti
Espiritu Santo, tulongannatayo tapno mapagballigian ti aniaman a sumangbay
nga pannubok wenno sulisog iti biag. Ti saan a nasayaat tay ilemlemmeng iti
pagbasolan. Ti kasayaatan nga aramiden no kasta a maduktalan ti saan a
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nasaayaat nga aramidmo, masapul nga agpakumbaba ket dumawat ti
pammakawan iti Dios wenno ti tao a nakabasolam.
c.) Pakawanennatayo ti Dios, masapul nga pakawanentayo met dagiti padatayo a
tao.
E. Panangdiskubre ti Adal:
Ibagam: Kasano nga ti Espiritu Santo konviktarenna ti Iglesia iti
kinamangimbubukodanna, palso nga kinalinteg, ken awan nalawag a trabaho para iti
husticia, kappia ken rekonsilyasion iti unegna ken iti sociodad?
F. Panangyaplikar ti Adal
Mangayab ti maysa nga nataengan tapno ibingayna ti testimoniona maipapan iti
kapadasanna no kasano nga kinompluntar wenno kinonbiktar ti Espiritu Santo gapu iti saan a
nasayaat nga inaramidna ken no kasano ti sungbatna. Ibagam nga ababa laeng ngem
detalyado ti panagtestimoniona.
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Reflective action: “Agpakumbabaak a dumawat ti pammakawan iti tao a
nakaaramidak iti saan a nasayaat ken sisasaganaak nga mangpakawan
kadagiti tao nga nakaaramid kaniak ti saan a nasayaat”
3. Panagdaton
4. Pangrikep a Kanta: ““Zacchaeus Was a Wee Little Man” and “Jesus Loves Me"
5. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti manangkumbisi nga
pannakabalin ti Espiritu Santo. Dayta koma a pannakabalin ti maadda ken
agtaeng kadakami. Amen!
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